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Lieve kinderen en beste inwoners 
van Limmen, het is heel erg spijtig 
maar er zal dit jaar geen intocht van 
de Sint en zijn Pieten in Limmen kun-
nen plaatsvinden. Gezien de huidige 
maatregelen is het voor de Sint niet 
mogelijk een Corona-proof intocht te 
realiseren.

Er is door de veiligheid-Piet, de ge-
meente en Burgermeester Mans 
gekeken naar de mogelijkheden. Na 
goed overleg zijn wij samen tot de 
conclusie gekomen dat wij geen in-
tocht kunnen organiseren. Dus dit 
jaar geen gezellige aankomst in het 
pittoreske haventje aan ’t Stet, geen 
optocht met de Harmonie en geen 
mooi slotfeest in de Enterij met de 
Pietenband.

Maar lieve kinderen niet getreurd, de 
Sint komt zeker wel naar Nederland 
en dat kunnen jullie allemaal zien op 
tv. Zaterdag 14 november zal het al-
lemaal te zien zijn vanaf een uur of 11. 
Zorg dat je er met de hele familie klaar 
voor zit. Gezellig met warme chocola-
demelk, banketstaaf en natuurlijk niet 
te vergeten die heerlijke pepernoten. 
Uiteindelijk gaat het erom dat de Sint 
in Nederland is aangekomen en hij 
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iedereen kan voorzien van lekkers en 
mooie cadeautjes. De Sint en al zijn 
Pieten zijn er klaar voor en we zijn in-
middels al onderweg van Spanje naar 
Nederland met de grote stoomboot.
Sint is altijd positief gestemd en gaat 
ervanuit dat hij  volgend jaar weer 

voet aan wal kan zetten in het mooie 
Limmen.  Heel veel plezier in de ko-
mende feestmaanden en tot volgend 
jaar.

Vriendelijke groeten van de Sint, de 
Pieten en het organiserend comité.

Vorig jaar schreven wij dat meer 
dan 1000 inwoners van de ge-
meente Castricum in armoede 
leefden. En vertelden wij u over 
het onderwerp “eenzaamheid “, 
dat nu nog meer in de actualiteit 
staat. Twee thema’s, die de werk-
groep Caritas na aan het hart lig-
gen en waaraan zij ook iets pro-
beert te doen met acties voor de 
voedselbank, de kerstpakkettenac-
tie en - samen met de Protestante 
Gemeente en de Zonnebloem - 
met de week van de eenzaamheid 
van 1 – 8 oktober. 
Mededorpsbewoners, die met 
armoede en eenzaamheid te ma-
ken hebben, kregen het dit jaar 
extra hard voor hun kiezen door 
de coronacrisis. Hun situatie is er 
niet bepaald rooskleuriger op ge-
worden. Met Pasen hebben wij als 
werkgroep Caritas deze mensen  
een extra bijdrage kunnen geven, 
dit overigens samen met de Pro-
testante Gemeente, de Raad van 
Kerken en kringloopwinkel XopX. 
Bovendien heeft Caritas deze doel-
groep eind september ook een 
VVV-bon overhandigd.

Samen met de Protestante Ge-
meente en met hulp van de Zonne-
bloem hebben wij eind september 
bij bijna alle 80-plussers in Limmen 
een cyclaam bezorgd, een opkik-
kertje in deze bijna onwerkelijke 
tijd. Hoeveel leuke telefoontjes dat 
niet opleverde….

Daarnaast heeft de werkgroep het 
bedrag, wat de vastenactie on-
geveer opbrengt, maar door de 
maatregelen rond corona niet ge-
realiseerd kon worden - er waren 

immers geen diensten en dus ook 
geen collectes – voor haar reke-
ning genomen.
Naast bovengenoemde activitei-
ten deelt de werkgroep Caritas 
in de kosten voor het wekelijkse 
bloemetje en geeft zij financië-
le steun aan diverse organisaties 
binnen en buiten Limmen. Cari-
tas houdt tenslotte niet op bij de 
dorpsgrens! 
U ziet het, wij hebben onze activi-
teiten dit jaar behoorlijk uitgebreid 
en dat willen wij ook het komende 
jaar heel graag blijven doen. Maar 
dat kunnen wij niet zonder uw bij-
drage! Voelt u zich verbonden met 
de mensen die het sociaal en/of 
financieel een stuk minder goed 
dan u hebben, wees dan solidair 
met hen en steun onze werkgroep 
Caritas. Ons bankrekeningnummer 
is NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. 
RK H CORNELIUS INZ PCI. Het 
weekend van 14 en 15 november is 
het Diaconaal weekend, dan zal de 
collecte bestemd zijn voor Caritas, 
speciaal voor de kerstpakkettenac-
tie. De werkgroep zelf zal een kor-
te toelichting geven op hun werk. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

De werkgroep Caritas van de
Corneliusparochie Limmen

Steun de Werkgroep Caritas

Voor iedereen

‘ Wie rijk wil zijn, 
moet niet zijn 
vermogen 
vermeerderen 
maar zijn hebzucht 
verminderen.’

 
 Plato

 tussentijdse aflossingen op de hypotheeOPROEP
De redactie krijgt leuke reacties op onze nieuwe rubriek. 
Welke spreuk of wijze woorden hebben op u indruk gemaakt?
Blijf ze mailen naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij 
uw spreuk voor de volgende LOVkrant!

Cees Winter wordt in 1968 in Limmen 
geboren. Z’n ouders komen begin ja-
ren zestig naar Limmen en een heus 
Limmens gezin wordt gesticht aan de 
Burgemeester Nieuwenhuijsstraat. 
Hij groeit op tussen de weilanden en 
de slootjes met z’n twee broers en 
zus. Een fijne jeugd in een hecht en 
nuchter dorp. Al vroeg speelt hij al-
lerlei woordspelletjes met z’n broer 
Klaas en daar ontstaat de liefde 
voor woorden, zinnen en verhalen. 
Hij leest De Kameleon, Dik Trom en 
heeft een jaloersmakende collectie 
Suske en Wiske-strips. Cees: ‘Als kind 
las ik graag verhaaltjes en schreef ze 

ook af en toe. Wanneer iemand over-
leed maakte ik een levensloopje. Dat 
droeg ik dan voor tijdens de uitvaart 
en het beviel de mensen. Schrijven 
werd m’n uitlaatklep. Na de basis-
school ging ik naar de LTS en werd 
beroepsgericht opgeleid. Met terug-
werkende kracht was ik misschien 
liever naar de MAVO gegaan om een 
‘echte’ schrijver te worden, maar ja 
het loopt zoals het loopt, ik was daar 
niet zo mee bezig toen.’ 

Elke avond rondje Limmen
De combinatie van een fijne jeugd in 
het hechte en nuchtere Limmen en 

de liefde voor jongensachtige ver-
halen wordt de basis voor alles wat 
Cees schrijft. Hij geeft dorpsgenoten 
het eeuwige leven door hun avontu-
ren op hilarische wijze op te schrij-
ven. De gewone én de karakteristieke 
Limmer krijgen geheid een plek in 
z’n bundels. Hij deelt de verhalen op 
Facebook en merkt dat het aanslaat. 
In 2018 verschijnt Je bent Limmer als 
in boekvorm. Hoe komt hij aan de 
verhalen? Cees: ‘Bijna elke avond, na 
m’n werk, doe ik een rondje Limmen. 
Ik kijk en neem waar: wat gebeurt 
er, wat wordt waar gebouwd? Ik ben 
dan op zoek naar verhalen. Die kun-
nen op elk moment langskomen. Het 
laadpaalverhaal bijvoorbeeld, over 
Gerrit Tuyn en z’n gedateerde Audi 
ontstond toen ik met een winkelwa-
gentje uit de Deen kwam.

Vervolg op pagina 9

Interview met uber verhalenverteller Cees Winter

‘ Ik leg graag de ziel van 
ons dorp vast’

Overdag is hij pijplasser (en nog veel meer bouwwerelddingen), 
s'avonds is hij schrijver. Deze gedaantewisseling is hem niet 
vreemd en vindt met regelmaat plaats. Dorpsgenoot en schrijver 
Cees Winter is inmiddels een BL’er. Binnenkort komt z’n tweede 
verhalenbundel uit: 'Je bent Limmer als… 2.0'. Wat drijft hem?
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24/7 bereikbaar via: 06 1473 12 93
contact@esteraluitvaartzorg.nl • www.esteraluitvaartzorg.nl

Door goed te luisteren naar wat écht 
belangrijk is, ontstaat een passend afscheid.

Bouwbedrijf C. Bos bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl 

Al meer dan              uw betrouwbare partner in de bouw  
100 
Jaar 

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Partner van:

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles
Bromfietsles

Theoriecursussen
Voor auto, motor en bromfiets

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30 

en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft 

Nieuw! PAVO INSHAPE  VOOR VERANTWOORD
GEWICHTSVERLIES VAN UW PAARD € 20,95

Let op! Het wordt weer donker... 
Verlichte lijnen en halsbanden vanaf € 13,50

BUITENVOGELVOER
1, 2, 5 en 20 kilo vanaf€ 2,00

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

NO STRESS!
online & bezorgen

slagerijsnel.nlGroot assortiment
heerlijk verse
kant-en-klaar

gerechten!

Bestelt u
al online?

“Eigenlijk zou iedereen 
een 

adviseur moeten 

 

hebben”

 

nu een vrijblijvend gesprek cadeau. Je regelt 
dit binnen 1 minuut op:

bloedjes-eriks.nl/welkom Schipperslaan 4H  -  1906 BG Limmen
tel : 072 - 202 93 68 
mail : contact@bloedjes-eriks.nl

Uitvaartverzorging Formanoij
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

Uitvaart vanaf € 1.475,- (incl. Crematie)
06-11536587 | www.uvdf.nl | Dag en nacht bereikbaar

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Brugstraat 35,
1906 WT Limmen
Tel.  (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53‑28 52 93
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester 
de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het 
is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spie-
gel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle 
limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboorte 
van deze prachtige baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier 
gewenst!

Door loting is Fay Koelman ‘Baby van de maand’ geworden! De 
baby van de maand krijgt: een waardebon van 50 euro beschikbaar 
gesteld door Studio Welgraven en een waardebon van Kits Oonlie 
Kinderopvang.

De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaart-
je de prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven aan de 
Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@
lovkrant.nl om een afspraak te maken).

Ohna Mare Metselaar
–  Geboren op 9 oktober 2020 –

Dochter van Rob Metselaar en Linda Metselaar-Penner,
zusje van Thies en Faas

Fay Koelman
–  Geboren op 29 september 2020 –

Dochter van Tim Koelman en Marjolein 
Koelman-Winder, zusje van Daan

‘BABY VAN DE 
MAAND’ De rubriek 

L immer Kroost
is  powered by:

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

De wachttijd voor een coronatest en 
het wachten op de uitslag, heeft Kin-
deropvang Kits Oonlie doen beslui-
ten om naar alternatieven te kijken. 
Medewerkers kunnen soms een hele 
week niet worden ingezet en het ver-
vangen van deze medewerkers wordt 
steeds moeilijker. Om nog maar te 
zwijgen over de emotionele veiligheid 
van de kinderen, die door het aantal 
verschillende medewerkers die zij 
zien, in het geding kan komen.

Kinderopvang Kits Oonlie vond een 
alternatief bijna naast haar eigen 
voordeur! Labonovum uit Limmen 
kan de druk op de organisatie ver-
lichten door een snelle, maar goede 
afhandeling van testen.

Medewerkers kunnen op de Centrale 
administratie van Kits Oonlie een test 
ophalen en deze vervolgens zelf af-
nemen en inleveren bij het laborato-
rium in Limmen. Binnen 24 uur weet 
de medewerker of hij/zij weer aan het 
werk kan.

Gemeente Castricum heeft de nieu-
we website www.sportenbewege-
nincastricum.nl gelanceerd. Hier kan 
iedereen terecht voor het sportaan-
bod, contactgegevens van de buur-
sportcoaches, handige linkjes naar 
andere websites op het gebied van 
sport en bewegen in de gemeente 
en nog veel meer. Wethouder Ron 
de Haan (Sport):‘‘Gezondheid heeft 
meer dan ooit onze aandacht. Sport 
en bewegen is niet alleen gezond, je 
wordt er ook een gelukkiger mens 
van. Ik ben er trots op dat we kunnen 

Op dinsdagochtend 6 oktober heeft 
met succes de eerste wandeling van 
de rollator-wandelgroep in Limmen 
plaatsgevonden. Door weer en wind 
hebben de enthousiaste deelnemers 
een mooi stukje door Limmen gelo-
pen. Een moment van ontmoeten, 
sociale contacten en bewegen in de 
buitenlucht. De deelnemers hebben 
ervan genoten en vinden het fijn dat 
dit georganiseerd wordt. Vooral in 
deze tijd zijn de mensen blij dat ze 
deel kunnen nemen aan een sociale 
en gezonde activiteit, waar ze weke-
lijks naar uit kijken. 

De starttijd voor deze wandelingen is 
aangepast. De wandeling zal vanaf nu 
iedere dinsdag van 11.30 tot 12.00 uur 
plaatsvinden. We verzamelen bij de 

Samenwerking Kinderopvang 
Kits Oonlie en Labonovum Aangepaste tijd Rollator

wandelgroep in Limmen
ingang van het gezondheidscentrum 
in Limmen (Zonnedauw 2, Limmen). 
Heeft u ook zin om op een rustig 
tempo te wandelen en doet u dit 
graag samen met mensen uit uw ei-
gen omgeving? Sluit dan aan bij deze 
rollator-wandelgroep, u bent van har-
te welkom. Ook mensen zonder rol-
lator die op een rustig tempo willen 
wandelen zijn welkom.

Wij hopen u te mogen verwelkomen 
tijdens de wandelingen.

Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen met Win-
nie Assendelft (buurtsportcoach 
Castricum, Limmen en Akersloot) via 
wassendelft@teamsportservice.nl of 
0251 - 25 47 40.

Alles overzichtelijk in beeld op www.sportenbewegenincastricum.nl

Impuls voor sport en bewegen in Castricum
laten zien hoeveel geweldige moge-
lijkheden, verenigingen en mensen er 
in onze gemeente zijn die dit stimule-
ren en willen delen’. 

Vraag het aan de buurtsportcoach
Voor iedereen die wel wat hulp kan 
gebruiken, zijn er twee enthousiaste  
buurtsportcoaches: 
Joyce van Tunen en Winnie Assen-
delft. Je kunt bij hen terecht voor ad-
vies, ondersteuning of aanmoediging. 
Aarzel niet en neem gerust contact 
op. Informatie over de buurtsport-

coaches is te vinden op de nieuwe 
website.

Sportakkoord 
In juni dit jaar ondertekenden bur-
gemeester en wethouders het lokale 
sportakkoord: een mooie uitkomst 
van een samenwerking tussen sport-
aanbieders en maatschappelijke 
partners. Het doel van dit akkoord is 
om sport voor iedereen mogelijk te 
maken en ook inwoners die niet be-
wegen, aan te moedigen om actief te 
worden. 

Tijdens de Limmen Creatief 2020 edi-
tie werd de Limmer Mok gelanceerd 
door kunstenares Joke Nuijens. Met 
de feestdagen in het vooruitzicht, 
maar ook om gewoon even cadeau te 
doen aan iemand die jij aardig vindt, 
is de Limmer Mok nu in Limmen ver-
krijgbaar. En heel mooi en kleurrijk is 
de drinkmok geworden, met afbeel-
dingen van o.a. de beide kerken, de 
Hortus Bulborum, de Limmer vlag, de 
bollenvelden van toen, voetbalvereni-
ging Limmen, Harmonie Excelsior, de 
molen nabij ’t Stet, het logo van Oud 
Limmen en nog veel, veel meer. Dat 
wordt een echt “hebbeding”. 

Joke Nuijens is ook bekend van vro-
lijke schilderijen met mooie, “volle” 
vrouwen, en altijd met een gezellige 
lach. Naast de mok, prijs € 9,95, is er 
ook een canvas print schilderij met 
gezellige dames, afmeting 30x45cm., 
ingelijst en wel voor slechts € 60,00 
per stuk. Als je tijdens Limmen Cre-
atief één of meerdere mokken hebt 

De Limmer Mok is verkrijgbaar!
besteld, dan krijg je een email bericht 
van Joke met een betalingsverzoek. 
Je kunt ook nog steeds mokken be-
stellen, stuur dan een emailbericht 
aan Joke: jokenuijens@ziggo.nl en 
vermeld wat je wilt bestellen mokken 
en of een schilderij. Bij het afhalen 
van de mokken kun je pinnen, con-
tant betalen of een “tikkie”. Als je nu 
nog wilt bestellen via de email, kun 
je eventueel ook direct betalen aan 
Joke: IBAN NL88 RABO 01472 61 155 
t.n.v. J.M.T. Nuijens.

De mokken zijn verkrijgbaar op de 
volgende tijdstippen: 12 en 13 novem-
ber, 19 en 20 november, 26 en 27 no-
vember a.s. bij Suze Nijman-Nuijens, 
Vredeburglaan 40, 1906 WP  LIM-
MEN. Telefoon 06 30 09 71 32. Alle 
data ’s avonds van 18.00 tot 19.00 
uur.  Wil je iets vragen, bel gerust 
even. Dit is een mok die je niet mag 
en kunt missen. 
Een uniek object. Afhalen bespaart 
€ 7,25 porti/verzendkosten!
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Thuis aan het 
werk en wellicht 
iets meer tijd?

Kom gerust bij ons langs 
voor een verzekerings- of 
hypotheekcheck. 
Wij zijn gewoon open. 

Uiteraard geheel conform 
de RIVM richtlijnen!

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

De Drie Linden 2, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Vroeger
hadden wij ook
‘n groot-boek...

M
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d 
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Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt! 
Je vindt ons in Akersloot, De Rijp, Egmond aan den Hoef, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen,  
Schermerhorn, Tuitjenhorn, Waarland, Warmenhuizen, Westbeemster en Zuidschermer.

één in opvang en onderwijs!

©
20

20
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www.blosse.nl

Info en aanmelden 
Meer info en aanmelden op 
www.kleurenorkest.nl 
  
Hogeweg 55, Limmen 
(072) 5054606

Leren wie je nog meer kunt zijn 
Met dit prachtige motto ver‐
woorden wij waar kinderen, 
leerkrachten en medewerkers 
iedere dag samen aan werken.

•  Ontwikkelingsgerichte opvang 
en onderwijs vanuit de basis‐
principes van NLP, systemisch 
werken en oplossingsgericht 
werken. 

•  Veel aanpassingsruimte voor 
je kind, voor wat betreft het 
leren en het welbevinden, 
binnen duidelijke kaders. 

•  Doorgaande ontwikkelings ‐
begeleiding van 2 ‐ 13 jaar.

Informatie 
ochtend!

Peuterspeelzaal, basisonderwijs,  
buitenschoolse opvang, alles onder één dak

      november 2020

09.30 uur tot 11.00 uur

18
Speciale 

digitale 

editie

Klantnummer
Projectnummer

Projectnaam

5043496
413003-21.2 + 32.1 2e CORRECTIE
Castricum Info-Line 10 / LED
Poster achterzijde, locaties: 1 + 3 + 4

Opmaak door
Formaat

Datum
150 x 105 cm ( B x H)

13-07-2020

DZ JK AK PH

Suurland Outdoor
Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven
T 040 264 23 05
E verkoopadv@suurlandoutdoor.nl
www.suurlandoutdoor.nl 

Akkoord
Datum

Handtekening

Akkoord na correctie
Datum

Opdrachtgever
Naam

Functie Handtekening

Resolutie De advertentieproef betreft een print voorbeeld waarbij de de resolutie afwijkt ten opzichte van het uiteindelijke resultaat wat vertoond wordt op het digitale scherm.

413003-Castricum IL10 poster achter, loc 1+3+4

Albert Heijn
Limmen
Vuurbaak 1

Ma t/m Za 7.00 - 22.00 uur
Zondag 8.00 - 21.00 uur



LOV-KRANT    NOVEMBER 2020 PAGINA 5

Ik spreek met enige regelmaat 
mensen die denken verplicht te 
moeten kiezen voor de uitvaar-
tonderneming die de verzekeraar 
aanwijst. Gelukkig is dat niet waar. 
Je bent altijd vrij om je eigen uit-
vaartbegeleider te kiezen, onge-
acht waar je verzekerd bent. Veel 
mensen weten dit niet. Dus doen 
zij wat op de uitvaartpolis staat; di-
rect de verzekeraar bellen na een 
overlijden. Dit hoeft helemaal niet!
Het is zinvol om eens na te gaan 
hoe je nu eigenlijk precies ver-
zekerd bent. Er zijn globaal twee 
verzekeringen: de natura- en de 
kapitaalverzekering.

Kapitaalverzekering 
Bij een kapitaalverzekering wordt 
er na overlijden een bedrag uit-
gekeerd. Van dat bedrag kan (een 
deel van) de uitvaart betaald wor-
den. Je zit dan verder nergens aan 
vast en de uitvaart kan naar eigen 
wens worden ingevuld.

Naturaverzekering
Bij een naturaverzekering werkt 
het anders. Je bent dan voor een 
aantal diensten en goederen ver-
zekerd. Deze staan in de polisvoor-
waarden en vertegenwoordigen 
een bepaalde waarde. De verzeke-
raar wil je als ‘klant’ binnenhouden 
en ook de uitvaart begeleiden. Kies 
je voor een andere uitvaartbege-
leider dan laten ze de waarde van 
het uit te keren bedrag dalen. 

En dat is zonde, denken de mees-
te mensen dan natuurlijk.  En dus 
blijf je bij die grote onderneming, 
omdat je denkt anders duurder uit 
te zijn. In de praktijk is dit vaak niet 
waar. 
In de naturaverzekering kunnen 
namelijk goederen en diensten zit-
ten die je helemaal niet gebruikt. 
Of het tegenoverstelde kan je ook 
overkomen: Je denkt dat je verze-

keraar alle kosten dekt en je blijkt 
na afloop toch een behoorlijk be-
drag te moeten bijbetalen. Bijvoor-
beeld omdat je je dierbare thuis 
opgebaard wil hebben, een andere 
kist wilt of een rouwkaart wil naar 
eigen ontwerp. Of je wilt een ei-
gen graf en geen algemeen graf. 
Allemaal zaken die dan niet in het 
dienstenpakket blijken te zitten. 

Je kunt ook goedkoper uit zijn bij 
een zelfstandige uitvaartbegelei-
der. Ester Al Uitvaartzorg berekent 
geen opslag op de ingekochte 
diensten- en producten. Dus als de 
kist een inkoopprijs heeft van 300 
euro dan betaalt u ook 300 euro. 
Door deze manier van werken, valt 
de totale offerte ook vaak lager 
uit. Zo kan er een uitvaart op maat 
verzorgd worden én het toch be-
taalbaar worden gehouden.

Hulp nodig?
Wil je graag weten hoe jouw ver-
zekering nu precies in elkaar zit? 
Neem dan gerust contact met 
mij op. Wij kunnen dan samen 
eens kijken hoe je verzekerd bent. 
Dit is geheel vrijblijvend en kos-
teloos. U kunt contact met mij 
opnemen via 06-1473 1293 of via 
mail: contact@esteraluitvaartzorg.
nl

Hartelijke groet,
Ester Al

Weet je dat je altijd 
je eigen 
uitvaartbegeleider 
kunt kiezen?

Wie aan de slag wil om zijn huis com-
fortabel en energiezuinig te maken, 
kan veel leren van de meer dan 1.600 
ervaringsverhalen op de Nationale 
Duurzame Huizen Route. Nieuw dit 
jaar zijn de videogesprekken. Van 7 
november tot 15 december geven 
huiseigenaren en huurders uit alle 
delen van Nederland via videover-
binding uitleg over de duurzame 
maatregelen in hun woning. Naar ver-
wachting zijn er meer dan 200 huisei-
genaren die een video-inkijkje geven 

Met deze boodschap start de Allian-
tie Alcoholbeleid Nederland volgen-
de week landelijk met de campagne 
‘Zien drinken doet drinken’. Het doel: 
ouders en andere opvoeders bewust 
maken van hun voorbeeldfunctie en 
de invloed die zij hebben op het late-
re drinkgedrag van kinderen.

De campagne
Het voorbeeldgedrag van ouders en 
van andere volwassenen in de om-

Honderden huiseigenaren openen online hun duurzame woning

Vanaf de bank in heel Nederland 
op bezoek

in hun woning. Bezoekers kunnen 
zich inschrijven op de website. 
Nu er meer thuis gewerkt wordt, 
staat een goed geïsoleerd huis hoger 
op het verlanglijstje, met als groot-
ste wens meer wooncomfort en een 
lagere energierekening. Tijdens de 
video-ontmoetingen kunnen gasten 
vragen stellen over uiteenlopende 
duurzame voorbeelden: van monu-
mentaal pand of jaren ’70 rijtjeshuis 
tot moderne nieuwbouwwoning. De 
maatregelen variëren van naïsolatie, 

warmtepomp of HR++-glas tot een 
volledig aardgasvrij huis met herge-
bruik van regenwater.

Met een paar muisklikken op be-
zoek 
Via het platform Duurzame Huizen 
Route delen huiseigenaren het hele 
jaar door hun ervaring met alle duur-
zame maatregelen die je maar kunt 
bedenken. In andere jaren is het mo-
gelijk om bij de duurzame huizen op 
bezoek te gaan. Vanwege het corona-
virus vinden deze ontmoetingen dit 
jaar online plaats. “Het mooie aan de 
online open huizen is dat reisafstand 
geen rol speelt”, vertelt Carina den 
Otter van de Duurzame Huizen Rou-
te. “Iemand uit Zeeland kan virtueel 
op bezoek in Drenthe en iemand uit 
Amsterdam in ’s-Hertogenbosch. Er 
is altijd wel een woning te vinden die 
op jouw huis lijkt of een specifieke 
maatregel heeft waar je meer over 
wilt weten. Een huiseigenaar die hier 
ervaring mee heeft, bevindt zich op 
paar muisklikken afstand.”

Inschrijven 
Inschrijven voor een online bezoek 
kan via www.duurzamehuizenroute.
nl. Er is plek voor maximaal 8 bezoe-
kers per ontmoeting. De lijst met te 
bezoeken woningen wordt in de loop 
van de weken voortdurend aange-
vuld. Iedereen die duurzame stappen 
heeft gezet en dat wil laten zien, kan 
ook zijn woning aanmelden op de 
Duurzame Huizen Route.

Zien drinken. Doet drinken.

geving van een kind doet ertoe. Uit 
recent onderzoek blijkt dat kinderen 
vanaf twee jaar kennis vergaren over 
alcohol, vanaf vier jaar alcoholnor-
men begrijpen en vanaf zes jaar po-
sitieve verwachtingen hebben van 
alcohol. In het algemeen geldt dat 
kinderen die hun ouders zien drinken, 
positiever gaan denken over alcohol. 
Dit vergroot de kans dat deze kinde-
ren op jonge leeftijd gaan drinken en 
later te veel gaan drinken. Kortom: 

zien drinken, doet drinken. Om de 
boodschap ‘Zien drinken doet drin-
ken’ onder de aandacht te brengen, 
wordt vanaf maandag 2 november 
landelijk in (sociale) media campag-
ne gevoerd met foto’s en filmpjes 
die bedoeld zijn om ouders aan het 
denken te zetten: jonge kinderen die 
samen “gezellig” aan de keukentafel 
een wijntje opentrekken omdat ze 
een zware dag hebben gehad en even 
moeten ontspannen. Het idee is dat 
veel ouders zich wel in deze situaties 
kunnen herkennen. Bovendien zijn 
we in deze Coronatijd veel meer thuis 
en is alcoholgebruik mogelijk ook 
zichtbaarder voor (jonge) kinderen. 

Jongeren en alcohol in Noord-Hol-
land Noord
Cijfers uit de jongvolwassenmonitor 
van de GGD Hollands Noorden laten 
zien dat in de regio Noord-Holland 
Noord de gemiddelde leeftijd waarop 
kinderen beginnen met alcohol drin-
ken 15 jaar is. Van de minderjarigen 
die drinken kan 51,4%  aangemerkt 
worden als een ‘bingedrinker’ omdat 
zij grote hoeveelheden alcohol drin-
ken per gelegenheid. Bovendien blijkt 
bijna de helft van de ouders van 2e en 
4e klassers alcoholgebruik van hun 
kind goed te keuren of er niets van te 
zeggen. Daar is dus zeker nog ruimte 
voor verbetering. 

In Control of Alcohol & Drugs
‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een 
samenwerking van de 17 gemeen-
ten van Noord-Holland Noord, GGD 
Hollands Noorden, Veiligheidsregio 
NHN, LINK, Brijder Jeugd en GGZ. 
Het programma ‘In Control of Alco-
hol & Drugs’ is gericht op het voor-
komen en terugdringen van het alco-
hol- en drugsgebruik onder jongeren 
in Noord-Holland Noord.

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. Daar zijn we ons met 
betrekking tot veel zaken al bewust van, maar nog niet over het drin-
ken van alcohol. Voor veel kinderen die volwassenen zien drinken, 
wordt alcohol aantrekkelijk. Drink daarom geen alcohol als kinderen 
en jongeren erbij zijn.

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

U bent niet 
alleen. Ruim 

1 miljoen 
Nederlanders, 

met een 
uitkering of 
inkomen uit 

werk,  hebben 
moeite hun 
rekeningen 
te betalen!
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

Ruud

Stef

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

RalphRalph
RichardRichard

Ruud

Stef

“Klein deukje of forse schade? 
Het team van P. Zonneveld neemt 
alle zorgen uit handen.”

P. Zonneveld B.V. (team)

Uw auto, onze schade.Uw auto, onze schade.

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

CHANTAL
VAN  TUIN

energie door energie

m a s s a g e
www.chantalvantuin.nl

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 

en energie

Rijksweg 42a, 1906 BJ  Limmen 
T 072 - 505 49 57   E info@oersterkreclame.nl   W www.oersterkreclame.nl

Ook in de huidige situatie zijn wij geopend en kunnen u  
van dienst zijn om al uw druk- en printwerk te verzorgen!
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Volop 
 in 
beweging

Naam: 	 	 	 	 	 	 Datum: 


Adres: 	 	 	 	 	 	 Tijdstip: 


Telefoonnr: 


Email: 


Heerlijk vers afgebakken brood a la minute voor je belegd met de verrukkelijkste ingrediënten! 


Te bestellen op woensdag, donderdag, vrijdag & zaterdag van 10 - 14 uur. 


Bellen is bestellen => 072-5051519 


In overleg is bezorging in Limmen ook mogelijk! 


Eventuele opmerkingen: 


Dusseldorperweg 75  • 1906 AJ Limmen •  T 072-505 1519  •   M 06-20741511
info@kookkonst.nl • www.kookkonst.nl

WIT BRUIN 

# 1 Buffel Mozzarella, Serranoham, pesto € 6,50

# 2 Gerookte zalm, citroenmayonaise, bieslook € 6,50

# 3 Serranoham, geitenkaas, spinazie en verse tomaat € 6,50

# 4 Buffel mozzarella, pomedori, basilicum € 6,50

# 5 Salame Veneto, verse tomaten, basilicum € 6,50

# 6 Gegrilde groenten, gekookt ei en mango chutney € 6,50

# 7 Roombrie, verse tijm & courgette € 6,50

# 8 Carpaccio, pesto, Parmezaanse kaas, pijnboompitten € 6,50

# 9 Pastrami, zuurkool & augurk, mosterdmayo  € 6,50

# 10 Bieslook roomkaas, komkommer en little gem € 6,50

# 11 Tallegio, Spinata Romana, gegrilde rode paprika € 6,50

# 12 Rosbief, pepervijgenmayo, rucola, parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaten 

€ 6,50

# 13 Huisgemaakte tonijnsalade met artisjok en gekookt eitje € 6,50

# 14 Toon’s eiersalade met veldsla en bacon € 6,50

Naam: 	 	 	 	 	 	 Datum: 
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In overleg is bezorging in Limmen ook mogelijk! 
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Dusseldorperweg 75  • 1906 AJ Limmen •  T 072-505 1519  •   M 06-20741511
info@kookkonst.nl • www.kookkonst.nl

WIT BRUIN 

# 1 Buffel Mozzarella, Serranoham, pesto € 6,50

# 2 Gerookte zalm, citroenmayonaise, bieslook € 6,50

# 3 Serranoham, geitenkaas, spinazie en verse tomaat € 6,50

# 4 Buffel mozzarella, pomedori, basilicum € 6,50

# 5 Salame Veneto, verse tomaten, basilicum € 6,50

# 6 Gegrilde groenten, gekookt ei en mango chutney € 6,50

# 7 Roombrie, verse tijm & courgette € 6,50

# 8 Carpaccio, pesto, Parmezaanse kaas, pijnboompitten € 6,50

# 9 Pastrami, zuurkool & augurk, mosterdmayo  € 6,50

# 10 Bieslook roomkaas, komkommer en little gem € 6,50

# 11 Tallegio, Spinata Romana, gegrilde rode paprika € 6,50

# 12 Rosbief, pepervijgenmayo, rucola, parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaten 

€ 6,50

# 13 Huisgemaakte tonijnsalade met artisjok en gekookt eitje € 6,50

# 14 Toon’s eiersalade met veldsla en bacon € 6,50

Sinds een paar weken zijn wij begon-
nen met heerlijke broodjes voor de 
lunch! Vers afgebakken en royaal be-
legd. Een keuze uit 14 soorten. Dus er 
zit zeker iets lekkers voor je tussen. 

Het beleg wordt zoveel mogelijk 
ambachtelijk bereidt: de langzaam 
gegaarde rosbief, voor Toon’s eier-
salade pellen wij de eitjes, de zalm 
wordt warm gerookt, de toppings. De 
favoriet van dit moment is de huis-
gemaakte tonijnsalade met artisjok 
(#13).  

Je kan een Broodje van Toon bestel-
len op woensdag, donderdag, vrijdag 
& zaterdag vanaf 10:00 uur tot 14:00 
uur. Geef je bestelling telefonisch 

KookKönst lanceert Broodje van Toon 
door of loop gewoon bij ons binnen 
dan kan je zien hoe wij de broodjes 
al la minute voor je beleggen. Alle 
broodjes hebben een nummer dus 
dat is lekker makkelijk met bestellen.  

Ook voor bedrijven die een zakelijke 
lunch willen is Broodje van Toon 
ideaal! Je kan op de dag zelf je bestel-
ling doorgeven. En even later staan 
wij op de stoep met de broodjes. 

Uiteraard kunnen de broodjes in Lim-
men bezorgd worden. En daarbuiten 
in overleg. 

Wij zien je graag en zijn benieuwd 
welk broodje wij voor jou kunnen be-
leggen! 

Dusseldorperweg 75, 072-5051519 of 
info@kookkonst.nl

De zomer is voorbij en de herfst 
is begonnen. Kou en regen bepa-
len vaker het weerbeeld. Maar op 
een zonnige dag is het nog steeds 
heerlijk om in de buitenlucht een 
wandeling te maken. Goed voor 
de conditie en de gezondheid. En 
er valt veel te zien. Langs de kust 
kun je bijvoorbeeld genieten van 
de jaarlijkse vogeltrek.

Het blijft een bijzonder fenomeen. 
Miljoenen vogels ontvluchten in het 
najaar het hoge noorden en gaan op 
zoek naar een warmere plek in het zui-
den. Ze komen soms met duizenden 
tegelijk overvliegen: koperwieken, 
kramsvogels, zanglijsters, graspiepers 
of sijsjes. En ze weten precies waar 
ze heen moeten. Langs vaste routes 
vliegen ze van het hoge noorden naar 
het zuiden. Sommige vogels stoppen 
in Nederland of Noord-Frankrijk en 
anderen vliegen door naar Afrika of 
nog verder.

Eén van die trekroutes loopt over 
het duingebied. Daar komen grote 
zwermen met vogels voorbij. De vo-
gels zijn goed waar te nemen vanaf 
uitkijkpunten, zoals de Puinhoop in 
Katwijk. Je ziet er bijzondere vogels 
voorbij komen zoals de staartmees, 
de beflijster, de roodkeelpieper en de 
ijsgors. Af en toe neemt een zwerm 
koperwieken of kramsvogels een 
rustpauze en doen ze zich tegoed aan 
oranje duindoornbessen in het duin.

Dat deze vogels, die hun jongen in 
Scandinavië of Siberië hebben groot-
gebracht, met het invallen van de 

winter naar het zuiden trekken lijkt 
logisch. De hevige sneeuwval in het 
noorden maakt het lastig om voedsel 
te vinden en de winter door te ko-
men. Maar waarom keren deze vogels 
elk jaar weer terug naar het noorden? 
Daar zijn twee verklaringen voor. 

De eerste verklaring heeft te maken 
met roofdieren. Als de vogels met zijn 
allen op een kluitje een nest maken 
en de eieren gaan uitbroeden, dan 
vormen zij een makkelijke prooi voor 
roofdieren. Het spreiden van de nes-
ten over een groot gebied maakt het 
voor roofdieren moeilijker om de ei-
eren te vinden. De tweede verklaring 
heeft te maken met voedsel. Ook hier 
geldt, dat als je met zijn allen op een 
kluitje blijft zitten het voedsel snel op 
is. En in de zomer is er in de Scandina-
vische landen en in Siberië voldoende 
voedsel te vinden.

Maar waarom sommige vogels elke 
jaar van zuid naar noord trekken en 
andere vogels steeds op dezelfde 
plek blijven, dat blijft een raadsel. En 
dat is ook het mooie van de natuur: 
het blijft voor een deel een raadsel. 
En daar kun je van genieten. 

Voor meer informatie over natuur en 
gezondheid zie: www.duinbehoud.nl

Een bijzonder fenomeen: 
de vogeltrek

Foto: Kramsvogel 
(© Stichting Duinbehoud)
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Heeft u last van: 
overbeharing, rode bloed -
vaatjes, pigmentvlekken, 
couperose, littekens of acne?
Wij helpen u graag!

Bel voor het maken van 
een afspraak voor een 
gratis adviesgesprek 
0800 - 0715

Dermacura in Limmen
Gezondheidscentrum Limmen, Zonnedauw 2

Wij helpen u graag!

Bel voor het maken van 
een afspraak voor een 
gratis adviesgesprek 
0800 - 0715

Ga naar dermacura.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging bij u in de buurt

VEILIG 
BEHANDELEN
Dermacura heeft verscherpte 
hygiënemaatregelen zodat wij u 
op een verantwoorde en veilige 
wijze in onze praktijken 
kunnen ontvangen.

HEILOO

www.goes-plooy.nl

Kom dan kennismaken met installatiebedrijf Goes-Plooy, 
de duurzame specialist voor particulieren en aannemers.

Wij zoeken zelfstandig werkende loodgieters 
Bij Goes-Plooy krijg je medewerking om jezelf optimaal te ontwik-
kelen. Vakmanschap, kwaliteit, collegialiteit, blijven leren én een 
goede beloning vinden wij belangrijk. Je komt terecht in een hecht 
team van collega’s uit Heiloo, Limmen, Castricum en omgeving. 

Kom eens praten en kom meer te weten over onze ambities en jouw 
toekomst! Mail je motivatiebrief en cv naar info@goes-plooy.nl.

Werk aan je toekomst bij Goes-Plooy duurzame totaalinstallateur.

Ben jij een 
loodgieter 
van niveau?
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EetBarLekker:
‘ We zijn weer terug bij af...’
‘Ik ben weer terug in dezelfde nachtmerrie als afgelopen 15 maart’ aldus 
Caroline. De horeca moet weer haar deuren sluiten. Voor hoe lang? 4 weken?

‘Ik ben bang dat het veel langer gaat duren... Maar goed, we proberen het 
beste er maar weer van te maken. Wij hebben daarom een nieuwe afhaal/be-
zorgkaart gemaakt, hij is wat uitgebreider als de vorige en met elke week een 
wisselende stamppot met vlees voor maar € 8,-.’

U kunt bestellen voor afhaal/bezorgen via tel 072 505 13 13 of 06 542 35 682 (Bellen/Whatsapp etc.). Bij bezorgen sturen wij u een tikkie voor de betaling.
U kunt ook contant betalen. In het café kunt u pinnen of contant betalen.  Alvast bedankt voor uw steun en hulp. Hopelijk tot snel! Lieve groet team EBL.

Nieuw: Onze enige, echte, 
eigen Adventskalender!
Het ziet er naar uit dat de horeca nog wel een tijdje dicht moet blijven.  
Maar niet getreurd, want eet Bar Lekker heeft een eigen adventskalender 
ontworpen!   

Deze adventskalender (5 t/m 31 december) bevat allerlei leuke kleine ver-
rassingen, lekkernijtjes, hebbedingetjes, drankjes etc. 

Je vind vooral terug waar eetBarLekker voor staat: “GEZELLIGHEID”. En 
hoe belangrijk is een beetje gezelligheid in deze tijd!?

Wij hebben de inhoud van deze kalender met zorg uitgezocht en we zijn er 
zelf erg trots op. Deze adventskalender is natuurlijk erg leuk voor je zelf en 
nog leuker om aan iemand te geven.
 
In 3 adventskalenders zit nog een
EXTRA VERRASSING, namelijk:
•  Een 3 gangen diner voor 2 pers 

bij ebl (gouden ster) 
•  Een Gin of Cocktail kissie 

voor 2 pers. (zilveren ster) 
•  Een Bier/wijn kissie 

voor 2 pers. (bronzen ster)   

De kalender kan na bestelling in de 
week van 27 t/m 29 november opge-
haald worden bij eBL.
De kosten zijn € 59,50 per kalender.

18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+

De inhoud is voor 2 personen. Hij 
is te bestellen met:

• 6 SPECIAAL BIERTJES  òf
•  2 FLESSEN WIJN (Chardonnay, 

Sauvignon, rood, rosé of zoete 
witte wijn) 

Deze kissies kosten € 32,50.

• 6 COCKTAILS òf
• 6 GIN TONICS  
Deze kissies kosten € 45,-.

Alle varianten ook te combineren!

Bij elk kissie zitten:
•  Koude hapjes (een variatie van 

allerlei soorten kaas, rauwe ham, 
gedroogde worst, tapas, wraps, 
gemengde olijven, zongedroogde 
tomaten etc.).

•  Warme hapjes (een variatie van 
bitterballen, kaasstengels, vlam-
metjes, gemengde snacks, mini 
sateetjes, mini saucijzenbroodjes 
etc.).

Dit heerlijke kissie is te bestellen 
via:

• 06 54 235 682 (bellen, whatsapp)
•  0725051313 (woensdag t/m 

zondag van 16:00 - 20:00 uur)
•  Of mail naar 

caroline@eetbarlekker.nl

Dan maken we meteen een 
afspraak om het kissie af te halen/ 
bezorgen, de tijd en welke drankjes 
je erin wilt!

Zijn er speciale wensen? Bij 
eBL is bijna ALLES MOGELIJK!

Daar is ie weer: 
ons ‘Bar Lekkere Kissie!’ 

Vervolg van de voorpagina

Soms krijg ik ook tips van plaatsgeno-
ten. Af en toe doe ik daar iets mee, 
meestal zoek ik zelf de verhalen. Ik 
moet er wel achter staan anders kan 
ik het niet leuk opschrijven.’ 

Sentimenteel
Tijdens z’n rondje Limmen verlangt 
Cees soms naar vroeger. Tijden ver-
anderen en Limmen ook. Cees: ‘Er 
wordt enorm veel gebouwd. Het dorp 
is drukker geworden en het lijkt wel of 
‘t echte Limmen een beetje verdwijnt. 
Dat vonden onze ouders ook vroeger 
denk ik, maar de laatste 10 jaar vind 
ik dat het allemaal wel heel veel aan 
het veranderen is. Vind ik jammer, ik 
kan sowieso moeilijk loslaten. Toen ik 
in de eerste klas van de LTS zat ging ik 
nog Sint-Maarten, ik had al een halve 
snor. Ben gewoon een beetje senti-
menteel. Daarom schrijf ik graag de 
verhalen, om de ziel van het dorp vast 
te leggen. Laatst heb ik in de kring-
loopwinkel een hele stapel Oud Lim-
men boekkies met verhalen van o.a. 
Piet van der Steen gekocht. Die lees 
ik nu, vind ik heerlijk.’ 

Thuisfront
Cees heeft inmiddels zelf een mooi 
gezin gesticht. Hoe dealen vrouw en 
twee tienerdochters met hun schrij-

vende, zwervende vader? Cees: ‘Ze 
weten dat ik naar binnen kan keren 
als ik een verhaal aan het uitwerken 
ben. Ik zit dan beneden op de bank 
om notities te verwerken op m’n 
telefoon en hoor soms totaal niet 
wat ze zeggen, daar word ik dan op 
gewezen. Dat vrouwelijke geweld 
kan confronterend zijn weet je. Mijn 
vrouw Denise komt niet uit Limmen. 
Ze heeft veel begrip voor mijn dorpse 
verhalenverslaving en soms niet. Kan 
ik helemaal begrijpen. Ze is ook trots 
en dat geeft me energie om verder 
te schrijven. Je bent Limmer als… be-
tekent voor mij dat je trots bent op 
ons dorp en je hoeft daarvoor niet 
per se in Limmen te zijn geboren en 
getogen. Verder schrijven doe ik ook 
voor Limmers die m’n verhalen trouw 
lezen en positief reageren. Deel twee 
van Je bent Limmer als is inmiddels 
af. Het schrijven zal nooit stoppen. 
Later, wanneer ik met pensioen ben, 
ga ik misschien iets met verhalen 
doen voor Stichting Oud Limmen. 
Lekker sentimenteel.’

'Je bent Limmer als... 2.0'
Het boek ligt nu bij de drukker maar 
is al online te bestellen op www. 
welwinkel.nl. Half november start de 
winkelverkoop bij Stuifbergen aan de 
Dusseldorperweg.

Jacqueline Oostdijk-Welgraven

Een verhaal uit het nieuwe boek:

El Hector

Aan de Vuurbaak is het jaar-
lijkse circus gearriveerd. Ik 
fiets er langs en vraag me af 

of die sterke man nog leeft. In onze 
jeugd staat de grote tent langs 
de Vredeburglaan. Het hele dorp 
is nerveus en heeft het erover. El 

Hector komt naar Limmen; hij is de 
sterkste man ter wereld, in de Uit-
kijkpost staat vermeld dat hij hele 
schoolklassen optilt!
 
Met mijn vader en moeder bezoek 
ik de middag matinee, de tent zit 
afgeladen vol. Als El Hector aan de 
beurt is wordt het stil in Limmen. 
Een groot aantal kinderen uit het 
publiek wordt door hem uitgeno-
digd in de piste. Even later klinkt 

een oorverdovend applaus als de 
potige Roemeen de gehele zesde 
klas van de Corneliusschool boven 
zijn hoofd tilt.

Op de tribune ontstaat tumult. Een 
jonge Limmenaar staat op en roept 
dat hij het beter kan. El Hector is 
sportief en nodigt hem uit in zijn 
piste. Onze dorpsgenoot neemt 
plaats onder de enorme weeg-
schaal van de krachtpatser en 
roept alle kinderen uit het publiek 
naar beneden. Het wordt muisstil 
in de circustent. De plaatselijke 
graszodenhandelaar wrijft zijn 
handen in magnesium en scheurt 
zijn overhemd open. El Hector kijkt 
met ontzag naar de reus; hij is een 
imposante verschijning.
Wijdbeens neemt de zwartegrond-
verkoper plaats onder de weeg-
schaal, boven hem wachten de 
kinderen in spanning op wat ko-
men gaat. Na een aantal seconden 
gebeurt het onmogelijke; de ge-
spierde strobaalworstelaar drukt 
het enorme gewicht luid kermend 
omhoog totdat zijn benen gestrekt 
staan.

El Hector, de sterkste man ter we-
reld verdwijnt verslagen richting 
zijn caravan. Ko Min is de sterkste 
man ter wereld...
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www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN  Limmen 
T 072 - 505 16 57,  F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Bouwbedrijf  C.  Bos  bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl
Liefde voor Bouwen Bouwbedrijf C. Bos bv

November 2020; we zitten midden in 
de 2e golf met Covid-19 besmettin-
gen. Buiten beukt de wind tegen de 
ramen en we worden geacht zoveel 
mogelijk thuis te blijven. Binnen… 

Binnen, waar we willen voorkomen dat 
we anderen besmetten en zo gezond 
mogelijk kunnen blijven functioneren. 
Waar we werken, studeren, chillen eten 
en samen zijn in kleine kring. Hoe kun-
nen we ervoor zorgen dat we daar zo 
min mogelijk stress van ondervinden? 
Stress, die veroorzaakt wordt door alle 
onzekerheden zoals het niet hebben 
sociale contacten, geen sportwedstrij-
den en geen bijbaantje in het weekend. 
We ondervinden stress doordat we 
werken en wonen in dezelfde ruimte en 
door met het hele gezin op dezelfde tijd 
thuis te zijn. 

Het zou natuurlijk prettig zijn als we 
deze stress kunnen verlagen. Door er 
voor te zorgen dat het thuis prettig is en 

het binnenklimaat zo optimaal mogelijk 
is. Ons binnenklimaat wordt beïnvloed 
door de interactie tussen luchttempe-
ratuur, luchtvochtigheid en zuurstofge-
halte. Zeker in deze tijd is het van groot 
belang om te zorgen voor frisse lucht 
in huis. Frisse lucht zorgt ervoor dat 
we beter kunnen werken of leren. Een 
slecht binnenklimaat kan zorgen voor 
hoofdpijn, een slechte huid of brande-
rige ogen. 

Een aantal tips om het klimaat in huis te 
verbeteren: 

Ventilatie
Natuurlijk we horen het nu overal: ven-
tilatie is essentieel! Zet een aantal keer 
per dag je ramen open (ook in de win-
ter) Zorg voor natuurlijke ventilatie; dat 
kan bijvoorbeeld met roosters of kie-
ren, maar steeds meer woningen zijn 
uitgerust met mechanische ventilatie 
en luchtzuiveringsinstallaties. Met ven-
tilatie verdwijnen meestal ook vervelen-
de luchtjes. We kunnen de aangename 
geur ook een beetje helpen met het 
plaatsen van diffusers, geurstokjes en 
geurkaarsen.

Luchtvochtigheid
Om de luchtvochtigheid kun je een 
luchtreiniger aanschaffen; ideaal om 
de luchtvochtigheid te reguleren. Maar 
denk bij de luchtvochtigheid ook aan 
groene planten. Er zijn planten die een 
super luchtzuiverende werking hebben. 
Dus zet bijvoorbeeld een mooie vin-
gerplant in je werkkamer, een orchidee 
in het slaapkamervenster en een paar 
mooie planten in de woonkamer. Naast 
de zuiverende werking zorgen planten 
ook voor sfeer in je woning.   

Electro smog en fijnstof
Waar we niet aan denken is vervuiling 
door gebruik van elektrische appara-
ten. Verminder het gebruik van appara-
ten en probeer ze af en toe helemaal 
uit te zetten. Schakel in ieder geval ’s 
nachts ook je laptop of tablet volledig 
uit. Naast de Electro smog wordt er 
door bijvoorbeeld printers ook fijnstof 
uitgestoten. Het is beter om zo min 
mogelijk te printen, maar plaats in ieder 
geval je printer bij voorkeur niet in je 
slaapkamer of woonkamer, maar op 
een werk- of studeerkamer, een gang-
kast of overloop….

Geluid
Over geluid hebben ik het in een eer-
dere woonpagina al uitgebreid gehad. 
Waar meerdere gezinsleden samen 
thuis moeten werken wordt men ook 
snel afgeleid en is het ook prettig om 
zo min mogelijk geluidshinder van 
elkaar te hebben. Zorg er daarom voor 
dat er voldoende geluid wordt geab-
sorbeerd, zeker als je niet allemaal een 

eigen afgesloten werkplek hebt. Voor 
akoestiek zijn verschillende oplossin-
gen te vinden zoals tussenwanden of 
een aantal planten plaatsen tussen de 
werkplekken.  

Kleur
Kleur is een heel krachtig hulpmid-
del om je ruimte aangenaam te laten 
‘voelen’! In een blauwe kamer is de 
gevoelstemperatuur echt frisser dan in 
een rode kamer. Zo zijn er kleuren die 
de creativiteit stimuleren, je emoties 
positief kunnen beïnvloeden of kleuren 
die zorgen voor rust en harmonie. Door 
op zoek te gaan het kleurenpalet dat 
bij jullie past kan dat bijdragen aan een 
prettig binnenklimaat.

Heb je behoefte om eens te sparren 
hoe we voor jullie thuis de situatie kun-
nen aanpassen zodat iedereen in huis 
zich prettig vindt met het nieuwe nor-
maal? Loop eens bij me binnen voor de 
mogelijkheden. Ook voor kleine vragen 
maak ik graag tijd! 

Met zijn allen binnen blijven zonder stress...

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 
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Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
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www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

VERBOUWINGS 
UITVERKOOP    

SALES50% OP 
ALLES!  
M.u.v. Farrow&Ball en  
We love the planet 

  Huisvanbinnen blijft doen wat we doen: 
adviseren, ontwerpen en realiseren! 

In samenwerking met Co van der Horst 
kunnen we u nog beter van dienst zijn   

bij de levering van                
meubels, verlichting en accessoires 

Alleen deze maand nog!  
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Reserveer alvast in 
uw agenda voor 2021:

FEESTWEEK 
VAN 13 T/M 15 MEI

EN VAN 20 T/M 22 MEI

met o.a.:
• Familie en Stratentoer-
nooi voor ouderen en de 

jongste jeugd
• Zeskamp voor alle 
teams vanaf JO17

• Limmen’s got talent
• 90’s Party

90 JAAR
A N N O  1 9 3 1

Hier had uw 
advertentie 

kunnen 
staan...

Meer weten?   

adverteren@
lovkrant.nl

Al vele jaren stimuleert de overheid 
het eigen woningbezit. Dat doet zij 
onder meer door de hypotheek-
renteaftrek. Daarmee betalen wo-
ningeigenaren met een hypotheek 
netto minder aan woonlasten. In de 
volksmond wordt dan al snel gezegd 
“De belasting betaalt een deel van de 
hypotheek”. Toch zijn er steeds meer 
mensen die dit fiscale voordeel be-
wust afslaan. Waarom zij dat doen, 
vertellen wij u graag.

In 30 jaar de volledige schuld
aflossen is de norm
In 2013 zijn de fiscale regels veran-
derd. Als u vanaf dat jaar voor het 
eerst een hypothecair krediet afsluit, 
mag u de hypotheekrente die u over 
deze lening betaalt alleen van uw be-
lastbaar inkomen aftrekken indien u 
deze lening in maximaal 30 jaar aflost. 
Dit betekent dat u maandelijks aan de 
bank een bedrag betaalt dat uit twee 
delen bestaat. Een bedrag aan rente 
over het door u geleende bedrag én 
een bedrag als aflossing op de lening. 
Heeft u een woning gekocht van 
bijvoorbeeld € 350.000,--, dan zijn 
bij een lineaire aflossing de eerste € 
972,22 per maand bestemd om de le-
ning in 30 jaar af te lossen. Bovenop 
dat bedrag komt dan nog de rente 
die u over de lening moet betalen. 

Rente is laag en aftrek wordt lager
In het verleden kwam het voor dat 
mensen met hogere inkomens wel 
60% of meer van de door hen be-

Laat dat belastingvoordeel van 
de hypotheekrente maar zitten...

taalde hypotheekrente van de belas-
tingdienst terugkregen. Ook hieraan 
heeft de politiek een einde gemaakt. 
Besloten is de maximale aftrek in jaar-
lijkse stapjes af te bouwen. Dit jaar is 
het maximaal aftrektarief nog 46%. In 
2021 daalt dit naar 43%. En in 2023 is 
dat nog maar 37,05%!

Tegelijkertijd zien we dat de tarie-
ven voor de hypotheekrente op dit 
moment ongekend laag zijn. U kunt 
al een hypotheek met een Nationa-
le Hypotheek Garantie afsluiten met 
een rente die voor 20 jaar vaststaat, 
tegen een rente van minder dan 1,5%.

Laten we het voorbeeld van de wo-
ning van € 350.000,-- er nog eens bij-
pakken. Dan is de maandelijkse rente 
bij aanvang van de lening € 437,50. 
Tellen wij de verplichte aflossing 
van € 972,22 daarbij op, dan worden 
de totale, maandelijkse woonlast 
bij de start van de lening € 1.409,72 
per maand. Binnen dit voorbeeld is 
het fiscale voordeel op dat moment 
“slechts” € 201,25 per maand. In wer-
kelijkheid is het voordeel zelfs nog 
minder. Want indien de hypotheek-
rente op het belastbaar inkomen in 
mindering wordt gebracht, moet de 
huiseigenaar weer extra betalen voor 
eigenwoningforfait.

Tussentijdse aflossing niet 
verplicht indien van aftrek wordt 
afgezien
Besluit de huiseigenaar om de door 

hem betaalde hypotheekrente op zijn 
belastbaar inkomen niet in mindering 
te brengen? Dan is er ook geen fiscale 
verplichting om de woning in 30 jaar 
volledig af te lossen. Als een bank 
bereid is de lening te verstrekken 
zonder dat deze tussentijds te hoeft 
worden afgelost, wordt dus alleen de 
rente betaald. 

In ons voorbeeld betekent dit dat de 
maandelijkse woonlasten dan geen 
€ 1.409,72 zijn, maar slechts € 437,50! 
Overigens moet rekening worden ge-
houden dat op dit moment banken 
maar slechts 50% van de marktwaar-
de van de woning willen financieren, 
wanneer gekozen wordt voor een 
hypotheek waarop tussentijds niet 
wordt afgelost

Op dit moment zien wij dat vooral 
consumenten van 50 jaar en ouder dit 
een aantrekkelijke optie vinden. Door 
de betaalde rente niet op hun belast-
baar inkomen af te trekken, houden 
zij hun maandelijkse woonlasten laag. 
Dat kan voor hen interessant zijn in-
dien zij bijvoorbeeld verwachten dat 
het inkomen na pensionering laag zal 
zijn.

Schuld blijft bestaan en moet ‘ooit’ 
worden afgelost
Maar elke lening moet ooit weer 
worden afgelost. Dat geldt dus ook 
voor de hypotheek. Op het eind van 
de overeengekomen periode wil de 
bank dat de consument het geleende 

bedrag terugbetaalt. Dat kan door de 
woning te verkopen en met de op-
brengst, die hopelijk hoger is dan de 
schuld, de lening af te lossen. Maar 
de vraag is dan natuurlijk wel waar de 
consument na verkoop gaat wonen? 
Opnieuw een (kleiner) koophuis, dat 
ook weer gefinancierd moet worden? 
Of kiest de consument voor huren? 
Voor sociale huurwoningen zijn de 
wachtlijsten lang en de prijzen van de 
huren in de sociale sector zijn hoog.

Een andere mogelijkheid is om in 
de huidige woning te blijven wonen 
tot het overlijden. Waarbij de erfge-
namen na het overlijden, de woning 
verkopen en met de opbrengst de 
resterende schuld aflossen. 

Flexibel vermogen opbouwen
Weer een andere optie is vrijwillig en 
in eigen beheer vermogen op te bou-
wen. Bijvoorbeeld via een maandelijk-

se storting in een beleggingsverzeke-
ring. Door zelf op deze manier geld 
opzij te zetten, ontstaat veel meer 
flexibiliteit om de woonlasten nu laag 
te houden en bouwt u intussen ver-
mogen op. En dat vermogen gebruikt 
u dan in de toekomst als aflossing van 
(een deel van) de hypotheekschuld. 
Maar ook deze mogelijkheid vraagt 
om een goed advies over de voor- en 
nadelen.
  
Maak een afspraak, ook voor de
financiering van uw woning
De financiering van de eigen woning 
kan op verschillende manieren. Be-
langrijk is dat u zich goed laat advi-
seren voordat u een keuze maakt. 
Uiteraard lichten wij de verschillen-
de mogelijkheden die in uw situatie 
interessant kunnen zijn, graag toe. 
Bel ons gerust voor een afspraak: 
tel. 072-202 9368 of stuur een email: 
contact@bloedjes-eriks.nl.

In het boek Jesaja staat de tekst: 
‘Onze namen staan geschreven in de 
palm van Gods hand‘. Deze tekst in-
spireerde ons als kerkhofcommissie 
van de Corneliusparochie om een 
gedenkzuil te maken op de begraaf-
plaats naast de kerk. Er zijn verschil-
lende begraafplaatsen waar een ge-
denkzuil of plaquette staat waarop 
de naamplaatjes bevestigd zijn van 
overledenen. Hoe mooi zou het zijn 
om ook op onze begraafplaats zoiets 
te plaatsen. Het idee werd opgepakt 
en uitgewerkt. 
Er is gekozen voor een plaquette 
waarop alle namen van overledenen 
komen te staan waar wij als parochie-
gemeenschap mee verbonden zijn. 
Dat zijn al diegenen waar een kruisje 
voor is gemaakt dat in de Mariakapel 
heeft gehangen. En daarnaast werden 
ook de namen toegevoegd van al die-
genen die op ons kerkhof zijn begra-
ven, of waarvan de as-bus is bijgezet, 
of waarvan de as is uitgestrooid op 

Informeer

vrijblijvend

naar de
wanddecoraties 

en decoratieve 

technieken!

oudeweg 1,
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

Een gedenkzuil op het kerkhof 
het strooiveld. Te beginnen vanaf 1 
januari 2000.  
De namen zijn gegraveerd op een 
kunststof plaat, op volgorde van 
datum van overlijden. Zo is het een 
overzichtelijk geheel geworden, 
waarop de namen van onze dierbaren 
tot in lengte van jaren bewaard zullen 
blijven.
Op 2 november - met Allerzielen - is 
de plaquette onthuld en gezegend 

met wijwater en wierook door pas-
tor Johan Olling. Aanwezig waren 
de leden van de avondwakegroep 
en kerkhofcommissie. Een mooi ini-
tiatief dat onze verbondenheid met 
allen binnen onze geloofs- en dorps-
gemeenschap die ons in de dood zijn 
voorgegaan, levend houd.

Namens de Kerkhofcommissie van 
de Corneliusparochie
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Om uw huis voor de beste prijs te kunnen verkopen, willen we er alles van  
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe is 
de sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? 
Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen we 
eventueel een nachtjes slapen. Wilt ook u de beste prijs voor uw huis, bel 
dan met Erik Nieman 072  505 14 64.

Om de beste prijs voor uw huis 
te krijgen, gaan we nogal ver

Sterk in huiswerk

De Drie Linden 1 - Limmen - 072  505 14 64 - rietveldlimmen.nl

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  

• U kunt ons dag en nacht bereiken.
•  Met persoonlijke nazorg 

voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

•  Loodgieter- 
werkzaamheden

• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk

Visweg 52 • 1906 CS  Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Logic will get you from A to B
Imagination will take you everywhere...

Albert Einstein

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK


